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Kære Pløks’er 

 

Hvis vi nu skulle tage den helt korte udgave af 2020, ja så fik vi etableret en udendørs væg og 

så lukkede vi ned pga. Corona – videre til næste punkt! 

 

Nej så nemt slipper I ikke, men det er unægtelig de hovedoverskrifter for 2020, Væg og 

Corona. Lad mig starte med den udendørs væg, som vi jo fik indviet 19. september – en super 

fin dag som jo også markerede vores 30 års jubilæum. Sådan lidt metaforisk så var det som 

om en mørk himmel åbnede sig den dag og lod solen skinne på Pløks ! Det gjorde solen 

faktisk og vi ramte et tidspunkt, hvor vi både kunne mødes fysisk – ja stadig med 

begrænsninger på deltagerantal desværre – vi kunne demonstrere vores evne til at få 

organiseret en fest, holde vores historiske fane højt og få vist vores klub frem på fineste vis 

overfor borgmester mfl fra Ballerup kommune. For selve væggen en fin kulmination på 2 års 

arbejde og egentlig også en hyldest til frivilligheden og vores evne til at løfte i flok. Tak til 

arbejdsudvalget vedr. udendørsvæggen, tak til rutebyggerne der fik hurtigt fik bygget super 

fine ruter til indvielsen, tak til f.eks. Thomas et-øje som hang oppe under udhænget på 

væggen og fik sat lys op, tak til Dennis som fik organiseret brugen af indersiden af væggen til 

opbevaring og tak til Annette for at organisere etableringen af terrasse med borde og 

overdækning. Faren ved at nævne nogle konkrete navne er jo, at jeg nok har glemt andre – og 

det beklager jeg hermed på forhånd !  

Overgangen til Corona er jo her ret enkel, for der blev klatret udendørs i de mørke og kolde 

vintermåneder også med is og sne omkring os, hvilket jo nok ikke var sket i samme omfang 

havde vi kunne være indendørs. Men så kom udendørsvæggen jo for alvor til sin ret og jeg 

tror også vi fik en del besøg udefra, da andre klubber jo ikke havde samme mulighed. 

 

Corona – tænker at vi alle sammen er mere end almindelig trætte af Corona og restriktioner, 

men det har jo haft en kæmpe indflydelse på 2020. Vi har haft nedlukket i flere perioder, vi 

har haft begrænsninger på antal vi kan være i hallen og vi har haft tilmeldingssystem, vi har 

haft – og har stadig coronapas og så har vi købt uanede mængder af køkkenrulle, 

rengøringsmidler og sprit !!!  

 

Alle har dog taget særdeles pænt imod de regler og begrænsninger som vi har måtte etablere 

– der er blevet gjort rent på madrasser og sprittet af som aldrig før. Vi er endvidere i Ballerup 

kommune blevet fremhævet pga. vores omhyggeligt nedfældede corona regler og vores evne 

til at leve op til dem – her lige en ekstra tak til Dennis som ”arkitekten” bag disse regler, 

opdatering af hjemmeside og tilpasninger af klubmodul ifm. tilmeldingsordningerne. Der 

ligger mange timer bag dette, hvor vi andre blot kan nyde resultatet !! 

 

Desværre har Corona jo også medført aflysninger af både julefrokost, Pløks open, kurser og 

andre arrangementer – øv, selv vores interne konkurrence som Anders stod fader til måtte i 

det mindste på pause, reelt kan vi jo stadig afslutte den, men det er ligesom ikke det samme 

længere. Antal af klubture har jo også været begrænset – desværre. Vi må også konstatere, at 

det har haft en indflydelse på vores medlemstal. Vi er i dag 285 medlemmer – måske 100 

under, hvor vi var for 2 år siden. Heldigvis er vi dog ikke i den situation, at vi er afhængige af 

et højere medlemstal for at vores økonomi hænger sammen – det tal er vi langt over ! 



 

Juniorholdet har også måtte holde Corona pause men har ellers kørt for fulde omdrejninger – 

og nu også med Sune som træner sammen med Michael og Rasmus Emil. God energi på 

holdet og tak for indsatsen ! 

 

Børneholdet har på samme facon haft både udfordringer med Coronastop og genopstart med 

god energi. Desværre må vi sige farvel til både Stine og Martin som trænere her efter 

sommerferien, men der skal lyde en stor tak for jeres indsats gennem flere år.  

 

I forlængelse af situationen omkring særligt børneholdet er vi i tæt dialog med forbundet 

omkring en ordning med en deletræner mellem forskellige klubber, hvor tanken er at 

vedkommende ansættes af forbundet og ”udlejes” til klubberne. Vi håber at kunne etablere 

dette som en forsøgsordning i efteråret og så vurdere, om det er en vej vi skal fortsætte ud af 

– det kunne måske åbne for at kunne udvidet antal af børne/juniorhold, så der ikke behøver at 

være 3-4 års ventetid. 

 

Sidst en lille solstrålehistorie – ved repræsentantskabsmødet i forbundet d. 30 maj fik PLØKS 

prisen som ”årets klub”. Den primære begrundelse fra forbundet har I måske set på facebook 

og hjemmeside, men jeg vil alligevel citere et par linjer: 

”PLØKS har en særlig klubånd. En stemning af fællesskab og åbenhed og hvor lokalerne 

emmer af entusiasme for klatring. 

Klubbens mange frivillige har en bred vifte af kompetencer, som de sætter i spil, og de har 

altid nye projekter i støbeskeen, som er med til at udvikle klubben og skabe gode 

træningsmiljøer for mange. ” 

Fair nok vores nye væg har sikkert også bidraget, men det er jo dejligt at der også er andre 

der bemærker det gode klubmiljø og indsatsen fra de mange frivillige, så det er jo en pris til 

os som klub men også særligt til alle jer frivillige der gør en stor indsats, så mange tak for 

det. 

 

Jeg synes det er en passende måde at afslutte et tilbageblik på 2020 på – unægtelig et år med 

både op- og nedture men altid med godt humør ! 

 

 

- Per Thellersen. 


